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رئیسشبکهبهداشتتایباد  خبرداد:

کلثومیان-رئیسشبکهبهداشتودرمانتایباددرنشست
خبری با خبرنگاران تایبادگفت  :از15پروژه بهداشتی
درمانی درشهرستان تایباد 12 ،پروژه با پیشرفت
100درصد برای شهریورماه آماده بهره برداری است.
دکترسید محمد موسوی افزود :این پروژه ها شامل
مجهزترین کلینیک تخصصی  ،خانه بهداشت  ،محل
اسکان پزشک درروستاها  ،مرکز بهداشتی ودرمانی ،
آزمایشگاه و پایگاه سالمت است و اعتبارات این پروژه ها
ازمحل طرح تحول سالمت تامین وپرداخت شده است.
وی افزود :یکی ازپروژه های شاخصی که برای هفته
دولت افتتاح می شود ،طرح کلینیک تخصصی پزشکان
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد است که اعتبار این پروژه
3میلیارد تومان و زیربنای آن 750مترمربع است.
کارساخت این پروژهمهمبهداشتی،ازسال گذشتهشروع
شده و هم اکنون به پایان رسیده است .دکتر موسوی در
ادامه گفت  :با راه اندازی کلینیک تخصصی بیمارستان
تایباد  ،کلیه متخصصان بیمارستان تایباد  ،که تاکنون
درمحل های مختلفی برای ویزیت بیماران مستقربودند
 ،در محل جدید تجمیع می شوند وبه مراجعان خدمات
خواهند داد .وی افزود :به دلیل تفاوت قیمت 10برابری
پزشکان دربخش خصوصی ودولتی  ،برای خدمات
پزشکی به متخصصان دربخش دولتی پس ازاجرای
طرح تحول سالمت بسیار مراجعه می شود ،مراجعان
قبال بامشکل جا ونوبت دهی مواجه بودند اما با افتتاح
این کلینیک  ،مشکل فعلی آن ها برای نوبت دهی وویزیت
متخصصان برطرف می شود .

رئیسادارهمیراثفرهنگی نیشابورخبرداد:

ساخت و سازهای غیر مجاز در عرصه
شهرکهننیشابورتخریبشد

رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور از تخریب ساخت
و سازهای غیر مجاز در عرصه شهر کهن نیشابور خبر
داد.به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی،هادی
شریفان رئیس اداره نیشابور اظهار کرد :در پی ساخت
و سازهای غیر مجاز در شهر کهن نیشابور و صدور
چند مرحله اخطاریه مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز و
سپس پلمب محل توسط ماموران یگان حفاظت میراث
فرهنگی نیشابور ،حکم تخریب این واحد تجاری خدماتی
صادرشد.وی افزود:با صدور حکم تخریب ساخت و
سازهای عرصه شهر کهن نیشابور ،روز گذشته این حکم
اجرا شد.شریفان تصریح کرد :مطابق ماده 558قانون
مجازات اسالمی ،هر کس به تمامی یا قسمتی از اماکن
و محوطه هایی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است آسیب یا خسارت وارد کند ،عالوه بر جبران
خسارت  ،به یک تا 10سال حبس محکوم میشود.
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12پروژه درمانی با 12میلیارد
تومان اعتبار بهره برداری می شود
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9کشته و  ۳۸نفر مفقود
گزارش

شهرستان ها

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی
از افزایش تعداد کشته شدگان حادثه سیل روز جمعه
دراستان خراسان رضوی به  9نفرخبرداد .حجتعلی
شایان فر درگفت وگو با خراسان رضوی ضمن تایید
خبر پیدا شدن جنازه یک نفر از مفقودشدگان حادثه
سیل روز جمعه در شهرستان فریمان ،از افزایش تعداد
کشته شدگان این حادثه ( تازمان تنظیم گزارش ) به
 9نفر خبردادوگفت  :پنج نفر درشهرستان کالت  ،دو
نفردر درگز  ،یک نفردر خرو ویک نفردر فریمان براثر
سیل جان خودرا ازدست داده اند.وی درادامه تصریح
کرد :از ساکنان محلی مناطق سیل زده  ،مفقودی
نداشتیم اما نقل قول های متفاوتی درباره تعداد
مفقودان حادثه سیل شنیده می شود که حاکی از
مفقودشدن چهار فرد غیر بومی درمناطق سیل زده
است .شایان فر افزود  :جست وجوها برای پیدا کردن
مفقودان ادامه دارد و حدود  70نفراز نیروهای هالل
احمر برای پیدا کردن مفقودان این حادثه اعزام
شدند،دراین باره مدیر عامل هالل احمر از مفقودی
 ۳۸نفر تا ظهر روز گذشته خبر داد.

•تماس تلفنی معاون اول رئیس جمهور با
استاندار

ازسوی دیگر معاون اول رئیس جمهور خواستار
رسیدگی هرچه بیشتر و تالش حداکثری برای
امدادرسانی به سیل زدگان استا نهای خراسان
رضوی و گلستان شد.به گزارش ایسنا ،اسحاق
جهانگیری صبح دیروز در تماس تلفنی با استانداران
خراسان رضوی و گلستان ،گزارشی از آخرین میزان
تلفات و خسارت های وارد شده و روند امدادرسانی
در مناطق سیل زده دریافت و بر لزوم رسیدگی هرچه
بیشتر و کمک به آسیب زدگان تاکید کرد.معاون
اول رئیس جمهور همچنین ضمن اعالم همدردی با
خانواده های جانباختگان و مصدومان حادثه سیل،
از استانداران خراسان رضوی و گلستان خواست با
بسیج کردن همه امکانات استان ،رسیدگی هرچه
بیشتر به سیل زدگان را به طور ویژه در دستور کار خود
قرار دهند و حداکثر توان نیروهای امدادی را برای
یافتن مفقودان و جبران خسارت های وارد شده به

زیرساختها به کار گیرند.گزارش خبرنگار خراسان
رضوی از درگز حاکی است :استاندار خراسان رضوی
وهیئت همراه ،دیروز با حضور در مناطق سیل زده
درگز وکالت جلساتی برای رسیدگی به خسارت
دیدگان حادثه سیل تشکیل دادند.

•۵کشته و  ۳۰میلیارد تومان خسارات
سیل در کالت

به گزارش بهبودی خبرنگارما درکالت ،در پی وقوع
سیل در روز گذشته  30میلیارد تومان خسارت به
کشاورزی ،باغ داری ،دام داری و زیرساخت های
شهرستان کالت وارد شد.موسوی تبار فرماندار
شهرستان کالت با اعالم این خبر گفت :طبق برآورد
اولیه ،سیل حدود  30میلیارد تومان به زیرساخت
ها خسارت زده که شامل راه ها  ،آب  ،برق و گاز و
همچنین کشاورزی ،باغ داری و دام داری است  .وی
افزود :خسارت های جانی این حادثه درکالت پنج
کشته است که جسد یک نفر از آن ها در هنگام سیل به
کشور ترکمنستان رفته است .از  ۴۹مفقودی اعالم
شده اولیه فقط چهار نفر پیدا نشدند .موسوی تبار
ادامه داد ۳۶ :دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه
موتور سیکلت گرفتار شده در سیل هم به کلی پرس
شده و از بین رفته است .

• 1000راس دام تلف شده است

فرماندار کالت آمار اولیه دام های تلف شده در سیل را
حدود هزار رأس دام سبک و سنگین اعالم کرد .وی با
بیان این که تمام آمار فوق فعال در حد برآورد اولیه است
و قطعی نیست  ،خاطرنشان کرد :گروه های امداد به
همراه سگ های زنده یاب خود در حال تجسس برای
یافتنمفقودیهایاحتمالیوجسدهایمدفونشده
باقی مانده در سیالب هستند .

•سیل 3خودرو را با خود برد

به گزارش انوری خبرنگارخراسان رضوی
در سروالیت ،سیل سه خودروی پارک شده در
روستاهای حاجی آباد و برزنون را با خود برد.
قاسمعلی طالبی بخشدار سروالیت ضمن اعالم
این مطلب افزود :بر اثر بارش های شدید روز جمعه
در سروالیت ،بیش از  40واحد مسکونی بین 20
تا 100درصد آسیب دید.وی تصریح کرد :بارش

باران و جاری شدن سیل خسارتی حدود  15میلیارد
ریال به روستاهای سروالیت زد .بخشدار سروالیت
ضمن اعالم این مطلب افزود :بر اثر بارش های
شدید روز جمعه در سروالیت  230راس از احشام
اهالی روستای کالته حاجی و شترسنگ تلف شد.
قاسمعلی طالبی اظهار کرد :همچنین به باغ ها،
مزارع ،قنات ها ،انبارهای علوفه  ،استخر ذخیره
آب و کانال کشاورزی روستاهای کالته حاجی ،
شترسنگ  ،گاوکش و حاجی آباد حدود  15میلیارد
ریال خسارت وارد شدو راه های روستایی نیز آسیب
بسیاری دید.

•یک کشته در حادثه سیل در فریمان

به گزارش اصغری خبرنگار ما درفریمان ،معاون
فرماندار فریمان در گفت وگو با خراسان رضوی از
پیداشدن جسد مردی  52ساله از اهالی روستای
کارغش خبرداد .جواد تیموری گفت :این فرد در
زمین کشاورزی خود مشغول کار بوده است که حادثه
سیل اتفاق افتاد  .شایان ذکر است ،جسد فرد مفقود
شده در حادثه سیل در رزمگاه علیای فریمان پس از
طی مسیر 20کیلومتری توسط نیروهای امدادی
فریمان کشف شد.

•فعالیت  223امدادگر در مناطق سیل زده

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی
گفت 223 :امدادگر این جمعیت در قالب 42
گروه عملیاتی در مناطق سیل زده کالت ،درگز،
فریمان ،سرخس ،رضویه ،چناران و قوچان در حال
امداد رسانی هستند.مدیرکل مدیریت بحران
استانداری از مفقودشدن چهار نفر خبرداداما
سیدمجتبی احمدی در گفت و گو با ایرنا گفت:
شمار کنونی (ظهر روز شنبه )مفقودشدگان حادثه
سیل  38نفر است  .جمعه شب این تعداد  63نفر
بود اما با پیدا شدن  25نفر ،آمار مفقودان کاهش
یافت.وی گفت 25 :نفر از مفقودشدگان سیل از
شهرستان کالت و  12نفر از شهرستان سرخس
هستند و یک نفر نیز از شهرستان قوچان است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی
افزود :تا پایان عملیات امدادرسانی جمعه شب به
سیل زدگان در مناطق شمالی این استان ،برای 305
نفر تخلیه اضطراری و رهاسازی انجام شده است.

•حضور نمایندگان مجلس در روستاهای
سیل زده کالت

•سیل بیش از یک میلیاردتومان به زیر
ساخت های مرزداران سرخس خسارت زد

نمایندگان مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی،
صبح دیروز در برخی مناطق سیل زده حضور یافتند.
به گزارش مهر ،در پی وقوع سیل روز جمعه در
شهرستان های کالت و درگز و وارد شدن خسارت
های جدی به باغ ها و مزارع روستایی ،صبح دیروز دو
نماینده مجلس حجج اسالم بحرینی و پژمان فردر
مناطق سیل زده حضور یافتندو از خسارت های وارد
شده مطلع شدند.

به گزارش محمودی خبرنگارما در سرخس ،بخشدار
مرزداران سرخس از طغیان رودخانه کشف رود و
معدن آق دربند که بیش از یک میلیارد تومان خسارت
به دنبال داشت ،خبر داد.به گزارش خراسان رضوی،
علی نصیریان با اشاره به بارش های روز جمعه در
کالت ومشهد گفت:براثربارش باران روز جمعه در
استان ،منطقه معدن آق دربند ازعصر جمعه گرفتار
سیل وطغیان رودخانه های اطراف و از ساعات
ابتدایی جمعه شب ،محور ارتباطی به این روستا
مسدود شد.وی افزود:با تالش های انجام شده موفق
شدیم جاده ارتباطی به روستای معدن راباز گشایی
کنیم .بخشدارمرزداران یادآور شد:سیالب های
اخیر موجب تخریب جاده معدن دیوار ساحلی وچند
دهنه پل به ارزش ریالی یک میلیارد تومان شده است.
نصیریان اضافه کرد :به دنبال باران جمعه شب در
منطقه معدن 10،نفر در سیل محاصره شدند که صبح
دیروز توسط یک بالگرد هالل احمر نجات یافتند.

•خسارت اولیه سیل درگز حدود  9میلیارد
و 100میلیون تومان اعالم شد

به گزارش مقصودی خبرنگارما دردرگز  ،فرماندار
درگزدر جلسه مدیریت شورای بحران درگز گفت:به
دنبال بارش شدید باران درارتفاعات درگز وجاری شدن
سیل در دره های چهلمیر وامام قنبر و مناطق تیرگان،
قلجق و مینا ،خسارت چشمگیری به مناطق مختلف
شهرستان وارد شد .این خسارت ها معادل اعتبارات
تخصیصی شهرستان در سال گذشته است .مرتضی
حمیدی افزود :براثر جاری شدن سیل در درگز ،یک
مرد  70ساله در روستای تیرگان ویک دختر  25ساله
در تفرجگاه چهلمیر طعمه سیل شدند وجان خود را
ازدست دادند .وی افزود  :بر اثر این سیل بی سابقه
دره چهلمیر حدود  40دستگاه وسیله نقلیه سواری
شخصیخسارتکلیدیدهاستکهبااستفادهازامکانات
شهرستان الشه این وسایل به درگزمنتقل شد .فرماندار
درگزسایر خسارت ها را نیزشامل تلف شدن  155راس
گوسفند ،خسارت به  19کیلومتر کانال آبرسانی ،پنج
بند خاکی ،دو واحد استخر پرورش ماهی و 180هکتار
اراضی کشاورزی وباغ ها و آبگرفتگی منازل مسکونی
 10روستاوقطعآبشرب 9روستااعالمکرد وافزود:این
سیل در 50سالگذشتهبیسابقهبودهاست.وی افزود:
گروه های امداد رسان در مناطق مختلف حضور دارند و
به کمک رسانی به خسارت دیدگان می پردازند.

• 6میلیارد ریال خسارت سیل به تاسیسات
آب درگز و کالت اعالم شد

وقوع سیلشدیدروزجمعهدراستانبهبرخیتاسیسات
آب رسانی و فاضالب کالت و درگز خسارت وارد کرد.
مدیر امور آب و فاضالب کالت میزان خسارت اولیه وارد
شدهبهتاسیساتآبرسانیاینشهرراششمیلیاردریال
اعالم کرد و گفت :سیل اخیر به هزارو 300متر خطوط
انتقال ،یک حلقه چاه و بخشی از شبکه توزیع و انشعابات
آبخسارتواردکردهاست.موسیرضاییبابیاناینکه
بهدلیلشرایطنامساعد،بازدیدمیدانیازتاسیساتآب
برایتعیینمیزانقطعیخسارتامکانپذیرنیست،پیش
بینیکردتااواخراینهفتهرقمدقیقآسیبدیدگیاطالع
رسانیشود.بهگفتهویدرهنگامسیلوقطعشبکهبرق،
دوحلقهچاهازمدارخارجوباتالشهمکارانمنابعتامین
آبشربتعمیراساسیشد.

چهرهها وخبرها
رئیسدانشکدهعلومپزشکیتربتجامخبرداد:

رئیسمرکزآموزشفنیوحرفهایبردسکنخبرداد:

برگزاری 13کارگاه رشته های آموزش
فنی و حرفه ای در روستاها

نوری -رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای بردسکن از برگزاری  13دوره آموزش
رشته های فنی و حرفه ای در مناطق روستایی این شهرستان خبرداد .مهندس مهدی علیزاده در گفت
و گو با خبرنگار ما با اشاره به سالروز صنایع کوچک گفت :ازابتدای امسال تاکنون 85 ،هزار نفر ساعت
دراین  13کارگاه آموزش های الزم را فرا گرفته اند که  80درصد هنرآموزان دررشته های مورد عالقه
خود این دوره های آموزشی را گذرانده اند .وی این رشته ها را شامل طب سنتی ،برق صنعتی  ،تعمیر
خودرو ،پسته کاری ،شیرینی پزی ،سفره آرایی  ،گل سازی  ،پرورش گل کاکتوس ،صنایع ساختمان
وپرورش شتر مرغ اعالم کرد.

مدیرجهادکشاورزیخوشاب:

خوشابمقامسومسطحزیرکشتو
تولید پسته در استان را دارد

پیشرفت  85درصدی پروژه های عمرانی
دانشکدهعلومپزشکیتربتجام

حقدادی /رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت :از زمان اعالم استقالل
دانشکده علوم پزشکی تربت جام از مرکز استان ،طرح توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی دردستور
کار قرار گرفت و تاکنون  59پروژه عمرانی با پیشرفت فیزیکی  85درصدی در مدت دو سال اجرا شده
است .تعدادی از این پروژه ها در هفته دولت افتتاح می شود .دکتر سید محمد نظری افزود :این پروژه
ها شامل ساخت مراکز بهداشت سالمت ،جامعه سالمت،کلینیک ویژه و پایگاه های سالمت در شهر و
روستا است که برای ارائه خدمات مطلوب درمانی و بهداشتی احداث شده و این دانشکده توانسته رتبه
 10کشوری را در ارائه خدمات کسب کند.

مدیر جهادکشاورزی خوشاب با بیان این که محصول پسته جزو محصوالت
استراتژیک و ارزآور است ،گفت :شهرستان خوشاب با بیش از  9هزار هکتار سطح زیر کشت باغ های پسته
و تولید  15هزار تن پسته مقام سوم را از نظر سطح زیر کشت و تولید این محصول در استان دارد.به گزارش
ایسنا ،ابراهیم رودسرابی در جلسه انجمن مشورتی پسته کاران خوشاب که با حضور مدیر جهادکشاورزی
استان ،جمعی از کارشناسان و بهرهبرداران این شهرستان برگزار شد ،تعامل کارشناسان و بهرهبرداران
را در سرنوشت محصول پسته امری ضروری دانست و اظهار کرد :اعضای انجمن مشورتی پستهکاران،
در واقع سفیرانی برای ترویج مطالب علمی و عملی درباره این محصول در شهرستان خوشاب هستند.

با خبرنگاران
شهرستان ها

عابد خراسانی  -رئیس حفاظت محیط زیست طرقبه
شاندیز گفت :طی سال ،شاهد بیش از  ۴۰۰پرونده
تخلف درباره دفع غیر بهداشتی زباله ،نخاله های
ساختمانی و موارد مشابه هستیم که این جرایم منجر به
حبس ،جریمه نقدی و توقیف خودرو شده است.
* باحضور  45نفر ازباغداران شهرستان و محققان
کشور ترکیه ،کارگاه پیوند و سرشاخه کاری درختان
گردو برگزار شد.
نوری /رئیس اداره پست بردسکن گفت  :از جمعیت
 75هزار نفری این شهرستان ،بیش از  22هزار نفر از
واجدان شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت
نام کردند.
صفری /رئیس اداره آموزش و پرورش گناباد ،پراکندگی
جمعیت دانش آموزی ،فرسودگی مدارس و کمبود نیرو
را از مشکالت مهم این اداره ذکر کرد.
*شهردار فرهادگرد از احداث بزر گترین پل و
طوالنیترین دیوار ساحلی شهر فرهادگرد خبرداد.
حقدادی -مسئول فرهنگی ستاد نماز جمعه تربت جام
گفت :امیرحسین پهلوان عظیمی ،موذن ستاد نماز
جمعه تربت جام موفق شد در مسابقات کشوری در
رشته اذان دانش آموزی ،رتبه سوم را کسب کند .سید
اسماعیل اسحاقی افزود :این دانش آموز در سال سوم
متوسطه در آموزشگاه تیزهوشان شهید بهشتی مشغول
به تحصیل است و توانسته در مسابقات استانی و محلی
در رشته اذان مقام اول را کسب کند.
نوری -رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بردسکن از
برگزاری آزمون کتبی جامع کاردانش و استانداردهای
مهارتی فرهنگی هنری در این شهرستان خبرداد .سید
علی حسینی درگفت و گو با خبرنگار ما گفت :دراین
آزمون ۱۰۰ ،داوطلب هنرجوی موسسات فرهنگی
هنری و آموزشگاه های آزاد هنری دارای مجوز از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی شرکت داشتند.
نوری -امام جمعه بردسکن گفت :راه اندازی صنایع
کوچک در شهرستان می تواند بخش اعظمی از بیکاری
منطقه را برطرف کند.
*پلیس شهرستان خواف در بازرسی از یک دستگاه
تریلی 55 ،کیلوگرم تریاک کشف کرد.

خبر

 2سرنشین پژو 206در پی سقوط به رودخانه ،جان خودراازدست دادند

خبری پلیس ،جانشین فرماندهی انتظامی مشهد با اعالم این
خبر گفت :وقوع درگیری دسته جمعی در روستای گوانجوک
مشهد و اعالم موضوع به فوریت های پلیسی  ، 110ماموران
پاسگاه انتظامی اسالم قلعه را به محل مورد نظر کشاند .سرهنگ
علی اکبر حسین پور افزود :بررسی های اولیه حاکی از آن بود که
هشت تن از اهالی یک روستا برای شرکت در مراسم عروسی به
روستای گوانجوک مراجعه کردند و به علت اختالف های قبلی
با  10تن از اهالی درگیر شدند .وی اظهار کرد :شش مصدوم این
درگیری به بیمارستان امدادی مشهد منتقل شدند و تحقیقات
پلیس در این باره ادامه دارد.

فرماندهمرزبانیاستانخبرداد:

کشف 11هزار لیترسوختقاچاقو
دستگیری 44متجاوزمرزی

دو سرنشین خودروی پژو  206در حادثه رانندگی و سقوط در
رودخانه ،جان خود را از دست دادند.به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،فرمانده انتظامی شهرستان چناران با اعالم این خبر
گفت :غروب روز جمعه ،حادثه سقوط خودروی پژو  206سفید
رنگ به رودخانه ای در حوالی روستای دولت آباد چناران به مرکز
فوریت های پلیسی  110و نیروهای امدادی اعالم شد .سرهنگ
اویسی گفت :ماموران پاسگاه انتظامی گلمکان در محل حاضر
شدند و بررسی ها و اظهارنظر کارشناسی اولیه حاکی از آن
بود که خودرو احتماال به علت سرعت زیاد از مسیر حرکت خود
منحرف شده و به داخل رودخانه سقوط کرده است .وی گفت:
در این حادثه ،دختر بچه ای  10ساله و خانمی جوان در دم جان
خود را از دست دادند و سه خانم دیگر که از سرنشینان خودرو
بودند با اورژانس هوایی به مراکز درمانی مشهد اعزام شدند.
تحقیقات درباره این حادثه با دستورات مقام قضایی انجام شد.

اخاذی 10میلیونریالیباتهدیدبه
انتشارتصاویرخصوصی

عامل اخاذی  10میلیون ریالی با تهدید به انتشار تصاویر
خصوصی توسط پلیس نیشابور ،شناسایی و دستگیر
شد.سرهنگ «حسین بیات مختاری» فرمانده انتظامی

شهرستان نیشابور با اعالم این خبر گفت :با دریافت مرجوعه
قضایی از سوی مردی جوان مبنی بر اخاذی و تهدید به انتشار
عکس های خصوصی ،تیمی از کارشناسان پلیس فتا شناسایی
متهم را در دستور کار خود قرار دادند .وی افزود :با بررسی
اظهارات شاکی پرونده مشخص شد فردی ناشناس با ارسال
تعدادی از تصاویر خصوصی خواهرش (شاکی) ضمن مزاحمت
و تهدید به انتشار عکس ها در شبکه های اجتماعی ،درخواست
واریز مبلغ  10میلیون ریال به حسابش را داشته است .سرهنگ
بیات مختاری اظهار کرد :کارشناسان پلیس فتا با استفاده از
مستندات دیجیتالی به جا مانده ،متهم را در یکی از شهرهای
همجوار با هماهنگی قضایی دستگیر کردند .وی با اشاره
به معرفی متهم  23ساله به دادسرا از شهروندان خواست از
نگهداری تصاویر شخصی و خانوادگی خود در گوشی های
همراه و بارگذاری آن ها در شبکه های اجتماعی خودداری
کنند و فراموش نکنند افراد آنالین در فضای مجازی و شبکه
های اجتماعی ،غریبه هستند و هیچ گونه اطالعاتی را برای آن
ها به اشتراک نگذارند.

دعوا در عروسی6مصدوم برجا گذاشت

در درگیری  18مهمان عروسی در روستای گوانجوک مشهد،
شش تن مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شدند.به گزارش پایگاه

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف سوخت قاچاق
و دستگیری متجاوزان مرزی طی چهار روز گذشته توسط
مرزبانان هنگ تایباد خبر داد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی
فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی ،سردار "ماشاء ا...
جان نثار" فرمانده مرزبانی استان اظهار کرد :طی چهار روز
گذشته ،نیروهای توانمند مرزبانی در ایست و بازرسی 17
شهریور هنگ مرزی تایباد ،موفق به کشف و ضبط مقدار 11هزار
و  594لیتر سوخت قاچاق شدند.
وی افزود :مرزبانان هنگ مرزی تایباد همچنین با هوشیاری
و دقت باال در انجام ماموریت های خود توانستند  44متجاوز
مرزی را که قصد ورود غیرقانونی به خاک کشورمان داشتند،
دستگیر کنند.سردار «جان نثار» تصریح کرد :ورود بدون اجازه
افراد بیگانه به داخل خاک کشورمان که هویت نامشخصی
دارند ،باعث بروز خطرات بسیاری برای هموطنانمان می شود
که بحمدا ...اقتدار مرزداران خراسان رضوی مانع بزرگی برای
ورود این گونه افراد است.
وی در ادامه همچنین از کشف بیش از  10کیلوگرم
مواد مخدر خبر داد و تشریح کرد :نیروهای هنگ مرزی
تایباد توانستند  10کیلو و  500گرم مواد افیونی از نوع هروئین
فشرده را در پست و کنترل دوغارون از یک دستگاه خودرو که
قصد ورود به ایران را داشت کشف و ضبط کنند.

شهرستان ها

معاونامورعمرانیفرمانداریسبزوارخبرداد:

خلعیدسرمایهگذاراززمین
درپروژهکشتارگاهصنعتیسبزوار

پورسخاوت  -معاون امور فنی وعمرانی فرمانداری
سبزوار گفت :زمین کشتارگاه صنعتی این شهرستان که
قرار بود توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در حاشیه
جاده سبزوار-شاهرود احداث شود ،به دلیل ساخته
نشدن این مجموعه در مدت تعیین شده از سرمایه گذار
خلع ید شد .حسین شاد در گفت وگو با خراسان رضوی
با بیان این که برای احداث این طرح ،زمینی به مساحت
 20هکتار در  12سال گذشته اختصاص یافته بود،
اظهار کرد :درسال  ، 82کلنگ احداث نخستین و بزرگ
ترین طرح کشتارگاهی دام غرب خراسان رضوی در
سبزوار به زمین زده شد و قرار بود این طرح در مدت دو
سال ،با اختصاص تسهیالت از محل اعتبارات دولتی و
با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری برسد.
وی با بیان این که سرمایه گذار طرح حدود  800میلیون
تومان برای اجرای طرح از بانک کشاورزی دریافت
کرده بود ،تاکید کرد:این طرح در این مدت تنها 25
درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با توجه به نشست
های متعدد با سرمایه گذار و توجه نکردن وی به انجام
تعهدات تصمیم گرفته شد که زمین کشتارگاه از وی خلع
ید شود .شاد خاطرنشان کرد :در مدت  10سال گذشته
احکام مختلفی برای خلع ید این زمین از دست سرمایه
گذار صادر شده ،اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده
است .وی با بیان این که با پیگیری های مداوم دستور
خلع ید این زمین دریافت شد ،گفت :با توجه به این
موضوع ،فرایند واگذاری زمین برای احداث کشتارگاه
به شرکت تعاونی متشکل از عرضه کنندگان و تولید
کنندگان گوشت دام در سبزوار انجام می شود .معاون
فنی و عمرانی فرمانداری سبزوار خاطرنشان کرد :مجوز
شهرداری سبزوار نیز مبنی براحداث کشتارگاه دام در
شهرستان با توجه به پیگیری نکردن این مجموعه ابطال
شده است و این مجموعه نیز عالقه ای به مشارکت در
احداث کشتارگاه جدید ندارد.

